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OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING:
ORGANISEER SAMEN MET ONS DE EUROPESE WEEK VAN DE
AFVALVERMINDERING VAN 20 TOT 28 NOVEMBER 2010

De eerste editie van
de Europese Week
van de
Afvalvermindering
(EWAV) was een
schot in de roos;
reden te meer dus om
het nog eens over te
doen van 20 tot 28
november 2010.

Net als in 2009 richten wij een oproep tot de
Europese bevoegde overheden in het domein
van de afvalpreventie, om hen uit te nodigen
officieel deel te nemen aan de organisatie van de EWAV op hun grondgebied. Het
verminderen van de hoeveelheid afval die in onze vuilnisbak belandt, is geen onmogelijke
opdracht, maar wij hebben nationale, regionale en lokale organisatoren nodig om de
initiatieven voor afvalvermindering in Europa te stimuleren.
De organisatoren van de Week werken met name mee aan de promotie van het
evenement en coördineren de registratie en de validatie van de acties van de
verschillende projectdragers (overheidsinstanties, verenigingen, scholen, ondernemingen,
enz.).

Zoals de
organisatoren
nogmaals opmerkten
tijdens de ceremonie
voor overhandiging
van de trofeeën van
editie 2009, is de
EWAV een
uitstekende
gelegenheid om
initiatieven uit heel
Europa in de kijker te
zetten.

Als officiële organisatoren plukken de deelnemende overheidsinstanties de vruchten van
de zichtbaarheid van dit Europese project, met name via de website van de Week en de
jaarlijkse ceremonie van overhandiging van de Trofeeën.

De oproep is gedaan.
Ook u kan deelnemen
als projectdrager of
organisator!

Deelnemen is heel eenvoudig: vul het verbintenisformulier in en stuur het terug vóór
31 mei 2010. U kunt het downloaden op de internetsite van de Week, rubriek “hoe
deelnemen - organisatoren”, of aanvragen op het volgende adres: contact@ewwr.eu

Hoe deelnemen

Ze kunnen steunen op de ervaring van de organisatoren die er in 2009 al bij waren, op
de ideeën voor animaties en de gids van goede praktijken. Ze kunnen ook deelnemen
aan een opleidingsweek die tot doel heeft hen te begeleiden, om hen te helpen hun Week
goed voor te bereiden (zie Artikel hieronder), en ze kunnen gebruik maken van
communicatiekit ter ondersteuning van de Week.
De organisatoren ondertekenen een verbintenishandvest over met name het gebruik
van het officiële grafische handvest en de registratie en de validatie van de initiatieven die
tijdens de Week op touw worden gezet.

Aarzel niet langer en waag uw kans!

TROFEEËN VOOR AFVALVERMINDERING – ZES LAUREATEN BEKROOND
OP 15 MAART 2010
Tijdens de ceremonie van 15 maart jongstleden
werden 6 projecten in de bloemetjes gezet, die
werden geselecteerd uit 2 672 acties die op touw
werden gezet tijdens de Europese Week van de
Afvalvermindering 2009. De uitreiking van de
trofeeën vond plaats in aanwezigheid van
prominenten zoals Mevrouw Evelyne Huytebroeck,
Brussels Minister van Leefmilieu, en
vertegenwoordigers van de Europese Commissie en
van de partners van de Week.
De volgende acties werden bekroond:
- Categorie “Overheidsdiensten/-instanties”: “Let’s do it with Ferda” (Estland), een
educatieve actie rond afvalvermindering die zich richt tot leerlingen van 5 tot 15 jaar.
- Categorie “Verenigingen en NGO’s”: “Enrenou de Roba” (Spanje), een 10 uur
durende marathon gericht op het ontwerpen en creëren van nieuwe kledingstukken op
basis van 4 ton tweedehandskleren.
- Categorie “Ondernemingen en industrie”: “Eurest vermindert het afval”
(Zweden), een actie gericht op het meten van de hoeveelheid voedingsafval van de
restauratieketen Eurest (keukens en klanten), en het verstrekken van praktische advies
om afval en voedingsverspilling te voorkomen.

- Categorie “Onderwijsinstellingen”: “Jullie maken het verschil” (Italië), een actie
waarin kinderen als “ambassadeurs van de afvalvermindering” hun medeburgers warm
maakten voor dit thema.
- Categorie “Andere”: Parochiale actie rond afvalvermindering (Portugal), een actie
die om en bij de 310 deelnemers samenbracht rond het thema afvalvermindering, tijdens
misvieringen en activiteiten met kinderen.
- De keuze van de jury: “Bienvenue à Poubellec’h” (Frankrijk), een stadsspel dat de
inwoners van de stad Crozon liet kennismaken met verschillende manieren om hun afval
te verminderen.
De andere acties van editie 2009 van de Week schoten al evenmin tekort en staken
elkaar naar de kroon op het vlak van originaliteit. De lijst van alle acties en meer
gedetailleerde informatie over de projecten die tijdens de ceremonie werden bekroond,
vindt u op de internetsite van de Europese Week van de Afvalvermindering.

EEN OPLEIDINGSSESSIE VOOR DE ORGANISATOREN, IN JUNI 2010 IN
PORTO
Op 17 en 18 juni eerstkomende worden
organistoren en projectdragers verwelkomd op een
opleidingsseminarie in Porto, onder de vlag van
LIPOR, de intercommunale dienst voor afvalbeheer
van Groot-Porto en partner van het LIFE+-project
“Europese Week van de Afvalvermindering”.
Dit gratis seminarie helpt de organistoren de
Week zo goed mogelijk voor te bereiden op hun
grondgebied.
Aarzel dus niet en schrijf u in voor dit seminarie!
Voor meer informatie:
• website van LIPOR Contact: info@lipor.pt
• Internetsite van de EWAV: www.ewwr.eu

1STE VERGADERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH
COMITÉ IN MAART 2010
Het Wetenschappelijk en technisch comité
(COSTEC) van de Europese Week van de
Afvalvermindering is op 16 maart jongstleden
bijeengekomen in Brussel. De deelnemers,
waaronder vertegenwoordigers van de partners en
de organisatoren van de Week 2009, kwamen uit het
Vorstendom Andorra, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, Catalonië, Schotland, Estland, het Vlaams
Gewest, Frankrijk, Italië, de regio Groot-Porto,
Portugal en Zweden. Op de agenda: een gemeenschappelijke evaluatie van editie
2009 en een bespreking van bepaalde punten die nodig zijn om de Week 2010 voor te
bereiden.
Naast de resultaten op het vlak van participatie en tevredenheid over de eerste editie van
de EWAV gingen de discussies vooral over de volgende punten: de betrokkenheid van de
organisatoren en de projectdragers, middelen om de registratie- en validatieprocessen
vlotter te laten verlopen, mogelijke verbeteringen van de bestaande
communicatiemiddelen en nieuwe communicatiemiddelen die kunnen worden ontwikkeld
voor editie 2010 van de Week, zoals bijvoorbeeld promotievideo’s en een
gemeenschappelijk Europees media-evenement.
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